
COL·LABORA 

 

ORGANITZA: 

PLÀNOL: 

LOCALITZACIÓ: 

Complex Esportiu Can Dragó 

C/ Rosselló i Porcel, 7-11 

08016  - Barcelona 

 DIUMENGE INCLUSIU 

12 D’ABRIL DE 2015 

COM ARRIBAR: 

Metro L1, parada Fabra i Puig 

Bus 11, 26, 34, 36, 62, 73, 96, 122, 126, 

132 i H6  

Tren Renfe, parada Sant Andreu Arenal 

Amb el Suport de: 



LES ENTITATS 

 La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat 

 Física, FCEDF, és una entitat privada declarada d’Utilitat Pública, 

 constituïda l’any 1969. La seva finalitat és la promoció i desenvolupament 

 de l’esport adaptat per a persones amb discapacitats física, essent en 

 aquest àmbit la principal entitat de Catalunya. 

L’objectiu prioritari de la FCEDF és el de desenvolupar noves estratègies d’integració del 

col·lectiu de persones amb discapacitat mitjançant l’esport. En aquest sentit fem un gran 

esforç per a sensibilitzar als mitjans de comunicació, a entitats publiques i privades i al 

màxim nombre de població. 

La FCEDF acull 18 disciplines esportives amb els seus respectius Campionats de Catalunya 

i/o Lligues Catalanes.  

L’any 2011 va obtenir el certificat de qualitat EFQM 200+. 

 

 La Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, FECPC, és 

 una entitat poliesportiva, sense ànim de lucre, privada d’utilitat pública i 

 d’interès cívic i social, creada l’any 1990. 

 El seu objectiu bàsic i fonamental és promocionar i difondre la pràctica 

 esportiva arreu de Catalunya, adreçant-se a nens/es, joves i adults amb 

una discapacitat física originada per una lesió cerebral; a través de l’organització d’activitats i 

esdeveniments de lleure i/o competició de les vint modalitats esportives que es contemplen 

en els seus estatuts.  

Amb la seva tasca la Federació contribueix notablement en la millora de la qualitat de vida de 

les persones amb discapacitat i afavoreix la normalització social de l’àmbit esportiu a 

Catalunya.  

 

 La Federació Catalana d’Esports per a Cecs, FCECS, és una entitat 

 privada d’utilitat pública, d’interès cívic i social i sense ànim de lucre 

 d’àmbit català. Està constituïda per clubs i també hi formen part els socis, 

 els guies i els entrenadors i tècnics de cadascuna de les disciplines que 

 contempla.  

 Figura inscrita al Registre d’Entitats de la Secretaria General de l’Esport 

de la Generalitat de Catalunya amb el número 10582 des de 2 de desembre 1999. Així 

mateix, forma part de la Federación Española de Deportes para Ciegos.  

 

 Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psiquics,  ACELL 

 L’esport de les persones amb disminució psíquica a Catalunya va tenir el 

 seu inici a l'any 1971, partint de la necessitat dels centres, associacions i 

 institucions especialitzades en l’atenció de les persones amb disminució 

 psíquica, de coordinar-se en l’activitat de l’esport i el lleure, per tal 

 d’aconseguir una major qualitat de vida per aquest col·lectiu. 

 Amb el nom d’Associació Catalana d’Esport i Lleure per a persones amb 

disminució psíquica (al que corresponen les sigles ACELL que, desprès de 30 anys, encara 

ens identifiquen) fou creada llavors, una primera entitat col·lectiva per tal d’impulsar l’esport 

dia a dia, partint de l’entrenament quotidià, oferint un servei complert i professionalitzat 

envers les persones amb disminució psíquica. 

Fins el juny de 1982, coincidint amb el traspàs de competències, no va ser legalment 

reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, i d’acord amb la 

legislació vigent, va gaudir de la consideració d’Agrupació Esportiva i, finalment, des de juny 

de 1997, gaudeix de la condició de Federació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIUMENGES INCLUSIUS 

Aprofitant la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, “DIUMENGE INCLUSIU”, el proper 

diumenge 12 d’Abril de 2015 s’organitza una activitat de sensibilització i promoció d’esport 

adaptat on es donarà l’oportunitat a totes aquelles persones que ho desitgin, de provar les 

sensacions de practicar aquests esports. 

La jornada serà tot el mati de 10:30h a 14:00h al Complex Esportiu Can Dragó en la que es 

desplegaran diferents estacions esportives com són: 

 Atletisme 

 Bàsquet c.r 

 Bàdminton 

 Boccia 

 Ciclisme i Handbike 

 Esgrima  

 Fútbol  

 Goalball 

 Hoquei cre 

 Petanca  

 Quad Rugbi 

 Slalom  

 Tennis i Tennis Taula 

 Tir Amb Arc 

 Volei 

 Zumba 

 

A més de les activitats esportives, també comptarem amb un espai per a donar informació a 

tothom que ho desitgi i on poder aportar informació sobre les entitats que participen i col·laboren. 

La finalitat principal de l’activitat és que la població en general, amb o sense discapacitat, 

pugui  veure, provar i gaudir amb l’esport adaptat. Volem captar la seva atenció i que aprenguin 

més del nostre esport. 

Per tal d’interactuar amb tota la població, es realitzaran diferents tipus d’activitats,    jocs, 

activitats dirigides, exhibicions... el factor comú a tots ells seran les diferents fases de l’activitat: 

- Explicació sobre l’activitat a realitzar a càrrec dels nostres tècnics. 

- Realització de l’activitat 

- Reflexió final sobre l’activitat, on la gent podrà aclarir dubtes i valorar l’experiència. 

També, s’aniran recollint tots els pensaments d’aquelles persones que els vulguin 

escriure en el “llibre de pensaments” que s’elaborarà arrel de l’esdeveniment. Tothom 

podrà escriure i dibuixar les seves sensacions vers l’esport adaptat i la jornada. 

Els participants podran passar per les diferents estacions esportives, provar només algunes 

d’elles o passejar i veure. Aquelles persones que es passin per totes les estacions, tindran un 

obsequi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


